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Lexus CT
200h Hybrid
Bouwjaar:

2012 (5 januari 2012)

Massa:

1.385 kg

Tellerstand:

223.981 km

Bekleding:

Alcantara

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Hybride

Kenteken:

15-SZX-8

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

0 PK

€ 9.950,Exterieur
Lichtmetalen velgen 17 inch

Privacyglass

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandbediening

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

Metaalkleur

Mistlampen voor

Sportonderstel

Warmtewerend glas

Infotainment
Achteruitrijcamera

Achteruitrijcamera

Bluetooth systeem

Navigatie

Navigatie

USB Aansluiting

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

Interieur
Airco

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Climate Controle

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen achter

Hoofdsteunen actief

Lederen stuurwiel

Multifunctioneel stuurwiel

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Brake Assist System

Derde remlicht

ESP

Isoﬁx

Deze complete en zuinige Lexus CT200h is nieuw geleverd door Lexus Dealer Tiemens in Arnhem. De auto is keurig en volgens schema
onderhouden. De laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd op kilometerstand 223.980 door Bosch Car Service Pheifer in Sneek. De APK is
geldig tot en met 07-07-2021. Hiermee bieden wij deze Lexus rijklaar aan. Bij het ontwerpen van de Lexus CT stonden uw comfort en uw
veiligheid centraal. Onder de motorkap ligt een zuinige viercilinder motor met hybride techniek. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 17
inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, donker getint glas achter, actieve hoofdsteunen, 2-laags metallic lak, elektrisch bediende ramen,
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en armsteun voorin. In deze auto beschikt u natuurlijk over een navigatiesysteem. Het orginele
audio installatiesysteem biedt glasheldere geluidskwaliteit, u bedient dit veilig via het stuurwiel. Gebruik de usb-aansluiting om uw
muziekbibliotheek af te spelen in te auto. Nooit meer te warm of te koud. De climate control zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. Soepel
inparkeren in de krapste parkeervakken. De achteruitrijcamera maakt het mogelijk. De regensensor schakelt automatisch de ruitenwissers in bij
regenval. Stel de cruise control in op de gewenste snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. Zoals u mag verwachten van deze Lexus CT is hij
uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Brake assist herkent een noodsituatie en voert de remdruk op om de remweg te
verkorten.

